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88498481ارتباط با ما

اولين شهيد زن دفاع از خرمشهر چه كسي بود؟

تعجب بعثي ها از شجاعت زنان ايراني در ميدان نبرد
   احمد محمدتبريزي

31 ش�هريور 1359 در گرم تري�ن س�اعات روز 
جنگنده هاي رژيم بعثي به سمت شهرهاي بي دفاع 
ايران روانه شدند. 192 جنگنده عراقي موشك هاي 
خود را بر سر مردم رها كردند و برايشان مهم نبود 
كه اين موش�ك ها بر س�ر زن�ان و ك�ودكان فرود 
بيايد. آنها به طور مش�خص غيرنظامي ها را هدف 
گرفته بودند و مي خواس�تند در كوتاه ترين زمان 
ممكن به هدف اصلي ش�ان برس�ند. هدف اشغال 
سه روزه خوزس�تان و حضور يك هفته اي صدام 
در تهران بود. ارتش بعث تمام برنامه ريزي هايش 
را براي رس�يدن ب�ه اين ه�دف انج�ام داده بود. 
حمله هوايي گس�ترده به شهرهاي ايران و كشتار 
مردم غيرنظام�ي يكي از اين اه�داف بود. اگرچه 
زمزمه هاي جنگ از مدت ها قبل به گوش مي رسيد 
ولي حاال با اين حمله گسترده، جنگ به طور رسمي 

شروع شده بود. 
      
   كابوس صدام در خرمشهر

خرمش��هر يكي از مهم ترين اهداف صدام جهت اشغال 
بود. او به خوبي از نقش مهم اين ش��هر آگاهي داش��ت 
و اشغال اين ش��هر در يك روز را در برنامه هايش داشت. 
هر چند در نهايت روياي يك روزه صدام براي تس��خير 
خرمشهر به كابوسي 34 روزه تبديل شد. اولين موشك 
كه به خرمشهر اصابت كرد، ش��هر وضعيت متشنجي به 

خود گرفت. 
با وجود وضعيت جنگي شهر و آشفتگي اي كه به وجود 
آمده بود، خيلي زود اولين گروه ها جهت دفاع از ش��هر 
بس��يج ش��دند. پس از فرمان امام خميني)ره( مبني بر 
اينكه بر هر مرد و زني تكليف اس��ت براي حفظ كش��ور 
بجنگند، اين حضور پررنگ تر هم شده بود. مردان و زنان 
دوشادوش هم اسلحه به دس��ت، مقابل نيروهاي بعثي 
مقاومت مي كردند. دشمن شهر را پشت سر هم مي زد و 

مي خواست در اول مهرماه شهر را اشغال كند. 
طبق برنامه هاي دش��من، بمباران خرمش��هر، ش��هر را 
خالي از س��كنه خواهد كرد. آنها فكر مي كردند مردم از 
ترس جان شان، خانه و زندگي شان را مي گذارند و از شهر 
خارج مي ش��وند. اما همه چيز طبق نقش��ه هاي بعثي ها 
پيش نرفت. بلكه تهاجم آنها تازه مردم را عليه دش��من 
متجاوز بسيج كرده بود. نيروهاي مردمي در حال تشكيل 

گروه هاي كوچك و بزرگي براي دفاع از شهر بودند. 
شهناز حاجي شاه يكي از همين افراد بود. از همان اولين 
دقايق بمباران خرمش��هر، تصميم گرفت در زادگاهش 
بماند. او نمي خواست در جاي ديگري دست روي دست 
بگذارد و براي ش��هرش، كه تمام خاط��رات كودكي اش 
آنجا رقم خورده بود، غصه بخورد. شهناز مي خواست در 
ميدان حاضر شود، براي دفاع از خرمشهر بجنگد و نگذارد 

دشمن به راحتي شهر را اشغال كند. 
   حضور چشمگير زنان در جبهه

زماني كه بعثي ها فلكه گل فروش��ي خرمشهر را بمباران 
كردند او به س��رعت خودش را به آنجا رساند و مشغول 

كمك به مجروحان ش��د. زنان در آن ش��رايط بحراني و 
سخت فعاليت عجيبي داشتند. آنها در خيابان 45 متري 
خرمش��هر كارهاي ام��دادي و پش��تيباني رزمندگان را 
برعهده گرفته بودند. شهناز 26 ساله هم يكي از آنها بود. 
هنگامي كه جنگ در خرمشهر شديد شد، تمام خانواده 
به خانه يكي از بس��تگان در اهواز رفتند، اما شهناز تاب 
نياورد و گفت كه همه دوس��تانش و مردم در خرمشهر 
هس��تند و او بايد به كمك آنها برود و تنهاي��ي راه افتاد 
و به خرمش��هر رفت. ش��هناز مي دانس��ت كه حضورش 
براي جبهه ها مفي��د اس��ت و نبايد رزمن��دگان را تنها 

مي گذاشت. 

او در اي��ن راه تنها نبود. زن��ان زيادي بودن��د كه به قلب 
دشمن مي زدند تا مجروحان و شهدا را به عقب بازگردانند. 
عملكرد زنان ايراني عراقي ها را بهت زده كرده بود. اگر آنها 
نبودند مش��خص نبود تلفات نيروها در آن روزهاي اوليه 
جنگ چقدر مي شد. با وجود سختي ها و كمبود امكانات، 
حضور زنان در امدادرساني و پشتيباني چشمگير بودند. 

آنها نترس و شجاع پا به ميدان گذاشته بودند. از چيزي 
نمي ترسيدند، موش��ك باران و گلوله هاي دشمن ترسي 
برايش��ان نداش��ت. اين ش��جاعت و در دل خطر رفتن 
براي نيروهاي دش��من عجي��ب بود. آنها در نقش��ه ها و 
برنامه هايشان تنها براي مردان ايراني سهم قائل بودند و 

تصوري از نقش زنان در دفاع نكرده بودند. 
شهيده ش��هناز ش��اه حاجي و ديگر زنان رزمنده سخت 
مشغول دفاع بودند. شهناز مي دانست جبهه ها به كمك 
او نياز دارد. هر كاري كه از دستش برمي آمد را بايد انجام 
مي داد؛ بايد به موقع مهمات را به بچه هاي خط مي رساند، 
بايد وانت وسايل پزشكي را سريع به بيمارستان مي برد، 
بيمارس��تاني كه هر گوش��ه اش پر اس��ت از چهره هاي 

سوخته و خون آلود، دست و پاهاي قطع شده. 
   خاكسپاري غريبانه

اين مبارز خرمش��هري باي��د مي رفت و ش��هداي كوي 

طالقاني، بي سيم، كوت ش��يخ را شناسايي مي كرد، بايد 
مي رفت پيش زناني كه فقط مي توانستند شهدا را بشويند 
و كفن كنند، بايد مي رفت و در مقابل اشك ريختن و آه 
كشيدن و قبر كندن آنها مي گفت: »اينها كودكان، زنان، 
مردان و همشهري هاي ما هستند، اين پيكرهاي غرق به 
خون... افتاده به خاك، خاك خرمشهر... جايشان همين 
جاست. اشك براي مظلوميت حس��ين بريزيد. آه براي 
تنهايي زينب)س( بكش��يد ش��هدايتان را با دست هاي 

خودتان به خاك خرمشهر بسپاريد.«
دش��من نمي دانست خرمش��هري ها چه تعصب و عرقي 
روي شهرش��ان دارند. آنها با كمترين امكانات مثل يك 
لشكر مي جنگيدند. هشتم مهر 1359 كاميوني از شيراز 
جنس آورده بود. وقتي باري مي رسيد، زنان منتظر مردها 

نمي ماندند و خودشان بار را خالي مي كردند. 
بارها را خالي مي كردند و آن را در مكتب مي گذاش��تند تا 
بعداً تقسيم كنند. همه مش��غول كار بودند كه ديدند سر 
فلكه گل فروشي، خانه سمت چپ نبش خيابان را با خمپاره 
زده اند. چند نفر س��ريع رفتند تا اگر زني در خانه هست را 
بيرون بياورند. شهيده شاه حاجي و دوستش شهناز محمدي 

به همراه چند نفر ديگر خودشان را به خانه مي رساندند. 
در حال رفتن بودند كه خمپ��اره اي بين آن دو به زمين 
مي خورد و منفجر مي ش��ود. تركش مس��تقيماً به قلب 
شهناز حاجی شاه مي خورد و او همان جا شهيد مي شود.

 به قبرس��تان خرمش��هر »جنت آباد« مي گويند و چون 
»پادگان دژ« هم نزديك آنجا بود عراقي ها دائما آنجا را با 

توپ و خمپاره مي زدند و صداي هولناكي داشت. 
اين قبرس��تان يك اتاق و ايوان داش��ت. بايد س��ريع او را 
دفن مي كردند. جنازه هاي زي��ادي آنجا بودند؛ زن و مرد، 
پير و جوان، نظامي و غير نظامي. همه را بايد س��ريع دفن 
مي كردند، هوا گرم ب��ود و در نبود امكان��ات اوليه، كارها 
بايد با سرعت انجام مي شد. شهناز را هم در تابوت چوبي 

گذاشته بودند. 
پيكر شهناز را در ميان توپ و گلوله و خمپاره دفن كردند. 
خاك خوزستان آب خيز است. قبر را كه كندند، كف قبر، 
مشمعي كش��يدند تا آب باال نزند. شهيده شهناز حاجي 
ش��اه را در جنت آباد خونين ش��هر غريبانه دفن كردند. 
حتي سنگي هم نبود كه بر مزار او نشانه اي بگذارند. نشانه 
مزار او شد دل هاي عاشقاني كه پس از آزادي شهر بر سر 
مزارش حاضر شدند. حاال مزار شهيده يك نشانه است از 

شجاعت و عزت زنان ايراني در دفاع مقدس. 

وادی كتاب

  مبينا شانلو 
محمدرسول مالحس�ني اهتمام ويژه اي به نگارش 
كتاب براي ش�هداي مدافع حرم دارد و نويسندگي 
در اين حوزه را بس�يار ضروري مي داند. او مي گويد: 
»در كتاب هاي�ي كه در مورد زندگي ش�هدا نوش�ته 
مي شود بايد به نقش تربيتي والدين به ويژه مادران 
پرداخته شود. مقام معظم رهبري نگاهي ويژه به نقش 
خانواده شهدا اعم از همسران و مادران شهدا دارند. 
بر اين اساس نويسندگان بايد بيشتر به نقش مادران 
و همسران شهدا بپردازند.« كتاب »هوا تو دارم« يكي 
از كتاب هاي مالحسني است كه به بهانه معرفي اين 
كتاب با موضوع زندگي »شهيد مرتضي عبداللهي« 

با او همكالم شديم. 
     

كتاب يادت باشد به قلم شما توجه زيادي را به خود 
جلب كرد. غير از آن، چ�ه كتاب هاي در خصوص 

شهداي مدافع حرم نوشته ايد؟
يادت باشد كتاب اولم در رابطه با زندگي شهيد مدافع حرم 

شهيد س��ياهكالي بود. كتابي كه رهبر معظم انقالب آن را 
مطالعه كردند و فكر مي كنم در كشور نزديك به يك ميليون 

نفر اين كتاب را خوانده باشند. 
كتاب دومي كه به رشته تحرير در آوردم، مربوط به زندگي 
شهيد مدافع حرم شيري با عنوان »كاش برگردي« بود كه ۷ 
ماه بعد از رونمايي از اين كتاب، پيكر شهيد به همراه شهداي 

خان طومان به كشور بازگشت. 
كتاب سومي كه امس��ال رونمايي شد، كتاب »هوا تو دارم« 
است كه به زندگي ش��هيد »مرتضي عبداللهي« پرداخته 
است. اين كتاب به روايت داستاني از همسر شهيد واالمقام 
است كه به دوره آشنايي و س��ربازي و عقد و ازدواج شهيد 
مي پردازد. 1۰ سال زندگي مشترك، شهادت و اتفاقات بعد از 
شهادت را روايت مي كند و اين روايت در 12 فصل به تحرير 

كشيده شده است. 
شهيد عبداللهي اهل كجا بودند؟ چه نكات جالبي 

در زندگي شان وجود داشت؟
اين شهيد متولد محله نظام آباد تهران بود و مزارش در گلزار 
شهداي تهران است. يك نكته جالب از اين شهيد را بخواهم 

بگويم اين است كه ايش��ان وصيت كرده بود دوست ندارم 
پيكرم برگردد، اگر هم پيكرم برگش��ت براي من سنگ قبر 
نگذاريد. االن هم پيكر اين شهيد در قطعه 26 گلزار شهداي 
بهشت زهرا)س( بدون س��نگ مزار آرام گرفته است. يكي 
از ويژگي هاي شهيد عبداللهي، حضورش در مسجد است. 
چون مسير زندگي شهيد به خاطر حضور در مسجد صفا و 
تحت تأثير قرار گرفتن مسائل تربيتي اين مسجد تغيير كرد. 
ارتباطي كه شهيد با اساتيد اخالق مسجد داشت، سبب شده 
بود تا وي ارادت خاصي به اميرالمومنين)ع( و سيدالشهدا)ع( 
داشته باشد. حضور در پياده روي اربعين و ايستگاه صلواتي 
نشانه همين ارادت بود. ش��هيد خودش را وقف مسير كرده 
بود و ارتباط با مس��جد از نقاط عطف زندگي ش��هيد است. 
شهيد چند ويژگي داش��ت كه يكي از اين ويژگي ها ارادت 
خاص به اميرالمومنين)ع( بود. او را از كودكي مرتضي صدا 
كردند. وقتي از او پرسيده بودند كه اگر شهيد شوي، چه از 
خدا مي خواهي؟ گفته بود دوست دارم يك سي دي از رجز 
خواندن و شمشير زدن اميرالمومنين)ع( در جنگ ها تهيه 
كنم و در عي��د غدير تكثير كنم. در واقع اين ش��هيد مروج 

غدير بود. همس��ر ش��هيد تعريف مي كرد كه شرايط مالي 
مساعدي نداش��تيم اما ش��هيد براي بزرگداشت عيد غدير 
هداياي كوچكي مثل پيكسل مي خريد تا به فاميل و دوستان 

هديه بدهد. 
چطور شد كه به موضوع شهداي مدافع حرم از نگاه 

خانواده هايشان پرداختيد؟
من اصرار دارم كه در نوشتن از ش��هدا به روايت هاي پشت 
جبهه بپردازيم. نقل به مضمون بگويم كه رهبر معظم انقالب 
اسالمي اشاره دارند كه شهادت و ايثار قله است. اما اين قله 
دامنه اي دارد و اين دامنه، زندگي پشت جبهه شهيد است. 
اين دامنه همان پرداختن به بستر تربيتي شهيد، اتفاقاتي كه 
براي خانواده شهيد مي افتد، است كه بايد به اين رويدادها 
پرداخته ش��ود. يكي از نق��اط قوت ش��هداي مدافع حرم، 
همزادپنداري اس��ت. چون ش��هداي مدافع حرم در دوره 
ما زندگي كرده ان��د و براي جوانان امروز قابل درك اس��ت. 
همين ش��هدا بين ما زندگي مي كردند، هيئت مي رفتند و 
به همين خاط��ر همزادپنداري بين مخاطب و اين ش��هيد 

اتفاق مي افتد. 

تدوين كتاب هوا تو دارم چقدر زمان برد؟ 
تدوين كتاب دو سال ونيم طول كشيد و در اين مسير خانواده 
و دوستان شهيد به ويژه همسر شهيد همراهي كردند. كتاب 
در نمايشگاه بين المللي امس��ال رونمايي شد و اكنون هم 
»پويش ملي دل تكاني 3« با محوريت كتاب »هوا تو دارم« در 
حال برگزاري است. ارگان هاي مختلفي اين مسابقه را برگزار 

مي كنند كه جوايز خوبي هم در نظر گرفته شده است. 
كتاب »هوا تو دارم« يكي از كتاب هايي است كه توجه مخاطب 
را جلب كرده و تاكنون به چاپ پنجم رسيده است. با توجه به 
بازخوردهايي كه من گرفتم، نشان مي دهد كه مخاطبان كتاب 
توانسته اند درسنامه را از زندگي شهداي مدافع حرم بگيرند. 
نگارش كتاب براي شهداي مدافع حرم اهميت بااليي دارد و 
نويسندگي در اين حوزه بسيار ضروري است. او مي گويد: »در 
كتاب هايي كه در مورد زندگي شهدا نوشته مي شود بايد به 
نقش تربيتي والدين به ويژه مادر پرداخته شود. مقام معظم 
رهبري نگاهي ويژه به نقش خانواده شهدا اعم از همسران و 
مادران شهدا دارند. بر اين اساس نويسندگان بايد بيشتر به 

نقش مادران و همسران شهدا بپردازند.« 

هنگامي ك�ه جنگ در خرمش�هر ش�ديد 
ش�د، تمام خانواده به خانه يكي از بستگان 
در اه�واز رفتند، اما ش�هناز ت�اب نياورد و 
گف�ت ك�ه هم�ه دوس�تانش و م�ردم در 
خرمش�هر هس�تند و او بايد به كمك آنها 
برود و تنهايي راه افتاد و به خرمشهر رفت
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 ر هـ پ س ا م د  ن ا و ا س ا پ 1

 ش و  ت س ي ك  ت ي ا س  ن ر 2

 ك ا پ  ر گ  گ  ا ي  و ا ت 3

  ر س و ا  س ر خ  ت ن ح م  4

 ب  ت و ف  خ ل ا  ب هـ و  گ 5

 د ن هـ  ي ا ر  ل ح ر  ش و ش 6

 ل د  ت ل م هـ  د ي د ش  ل ت 7

   ت ف  ت    ا  ك ش   8

 گ ت  ت ا ل م  ف ي د ر  ك ت 9

 هـ ق ش  ت ا ك  س ي ق  س ف ن 10

 ر  و ل و  ب ا ي  ي ر ك  گ 11

  ت ر ا ك  ر و ل  ا ر ت ت  12

 ي ق ش  ل ن  ل  ق ن  هـ ر ت 13

 ا ب  ت ا ي ب  م ا و گ  و ر 14

 ي ل ي ف و م هـ  هـ ل س ل س ر س 15

 
 
 

از باال به پايين
  1- گل رس پخته شده- از رنگدانه های تنفسی در خون  2- ساز هندی- مدرسه عشق- مايعی برای باالبردن 
فشار خون   3-  مادر آذری- هر يك از بخش های جداگانه يك مجموعه- ساز موالنا- خميازه  4- تكيه بر پشتی- 
كيس��ه پول- عزيز و گرامی- جنس قوی  5- نوعی هواپيمای جنگی- خاندان آخرين تزارهای روس  6-  رهبر 
كره- مقابل بم- ديگ بزرگ مسی  ۷- بندگی- سالح زنبور- منگ- شجاع  8- گل خوشبو- آشتی- جزا- استخر 
حمام  9- اقليم- قوم آتيال- برهنه- سرما  1۰- حصه و سهم- شهری در استان يزد- جاده قطار  11-سرپرست 
جامعه اسالمی- گردان توپخانه  12- كارگاه بافندگی- زوزه س��گ- محلی در مكه- نماد الغری  13-چرك و 
 جراحت- حرص و طمع- محوطه ورزشی سرپوش��يده- پايتخت يونان  14- پدر فريدون- لمس كردن- پادشاه

  15-اثر گونترگراس، نويسنده آلمانی برنده نوبل ادبی 1999- شهر بهار نارنج 

از راست به چپ
  1- عمليات رزمندگان اس��الم در ش��مال فكه- هاون   2-هنر هفتم- چمچه غذاخوری- فدراس��يون جهانی 
بسكتبال     3- مقابل بقا- رمق آخر- نور اندك- قصه شعرگونه عاميانه    4- يك و يك- سيمان مسلح-  همسر امام 
حسن مجتبی عليه السالم- آوای رزمی كار  5- گياهی دارويی با گل های زرد و قرمز - شهر مقر منافقين در اروپا   
6- ديلم- آش برنج- رد پا    ۷-  مركز اتم- كنفرانس- چاشنی غذا  8-  يك حرف و سه حرف- سنگ بيابان- واحد 
شمارش شتر- ماتم  9-  سوسن زرد- جزيره تبعيدگاه رضاخان- پول پرست  1۰-  تصديق عربی- ناله- از ظروف 
آزمايش��گاهی  11- جاويد و ابدی- باشگاهی در فوتبال انگليس  12-  شبكه و س��ايت- فيلسوف يونانی و پايه 
گذار مكتب رواقی- تا در آب هست اميد ثمری است- كتف  13- دوام- فنی در كشتی- عضوی در صورت- نزاكت

  14- برنده نوبل ادبيات در س��ال 1944 مي��الدی- طويل- مجمع الجزايری ميان امريكای ش��مالی و جنوبی  
15- پدرش بسوزد- كشوری كوچك در جنوب اروپا 
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

2
1 5 7 3

4 6
7 3 5 4

9 3 1
1 2 4

4 8
1 6

9 7 2

467982153
125736489
389514762
738691524
294875316
516243897
651327948
843169275
972458631

گفت وگوي »جوان« با محمدرسول مالحسني نويسنده كتاب »هوا تو دارم«

شهيدي كه دوست نداشت سنگ مزار داشته باشد
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